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نگاره های خمسه نظامی گنجه ای؛ 
قاسم علی  سلطان

مولود زندی نژاد

کتــاب نقــد و بررســی نگاره هــای خمســه نظامــی  وبینــار رونمایــی از 
گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان )�968.ق( بــا توجــه بــه لــزوم رعایــت 

شــیوه نامه های بهداشــتی به صــورت مجــازی برگــزار شــد.

امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود  برخــط،  علمــی  نشســت  ایــن  در 
کبــر ایرانــی، مدیرعامــل مؤسســه پژوهشــی  هنــری فرهنگســتان هنــر؛ ا
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  حســینی،  مهــدی  مکتــوب؛  میــراث 
خمســه نگاری  علمــی  همایــش  دبیــر  نامورمطلــق،  بهمــن  هنــر؛ 
و مؤلــف  فرهنگســتان هنــر؛ و علی اصغــر میرزایی مهــر، پژوهشــگر 

کردنــد. کتــاب؛ ســخنرانی 

در ابتــدای نشســت مســعود ناصــری، مدیــر ایــن نشســت پژوهشــی، 
کلیــد در  بــا بیتــی از نظامــی )بســم اهلل الرحمــن الرحیــم / هســت 
بــه  کــرد و ضمــن معرفــی ســخنرانان،  گنــج حکیــم( ســخن آغــاز 
گفــت:  و  پرداخــت  کتــاب مذکــور  توضیحــی دربــاره ویژگی هــای 
کتــاب بــه آن پرداختــه شــده، بــه ســال 968ق  کــه در ایــن  نســخه ای 
کتابــت و مصــور شــده  و در دوره صفــوی و در عهــد شاه طهماســب 
کــه امــروز رونمایــی و نقــد و بررســی  کتابــی  اســت. عنــوان دقیــق 
گنجــه ای؛  نظامــی  خمســه  نگاره هــای  بررســی  و  نقــد  می شــود، 

اســت. �.ق(   968( ســلطان  قاســم علی 

گفــت: محقــق و مؤلــف  کتــاب پرداخــت و  او بــه معرفــی بیشــتر ایــن 
کتــاب، علی اصغــر میرزایــی مهــر اســت. کتــاب در قطــع رحلــی بزرگ 
گاســه در 170 صفحــه و بــا تیــراژ محــدود به تازگــی چــاپ  کاغــذ  و بــا 
کتــاب، مؤسســه پژوهشــی  و منتشــر شــده اســت. متولــی و ناشــر 
بــا مشــارکت مؤسســه فرهنگی هنــری  کــه  میــراث مکتــوب اســت 

کرده انــد. حکیــم نظامــی تبریــز اقــدام بــه چــاپ و انتشــار آن 

نشســت  ایــن  برگــزاری  چگونگــی  خصــوص  در  ناصــری  مســعود 
توضیــح داد: ایــن جلســه را به صــورت مشــترک فرهنگســتان هنــر، 
گــروه وبینــار دانشــگاه شــهید  مؤسســه پژوهشــی میــراث مکتــوب، و 

بهشــتی برگــزار می کننــد.

کــه اصــل آن در بخــش شــرقی  ــاره نســخه ای اســت  کتــاب درب ایــن 
یــس بــه شــماره 1956 نگهــداری می شــود. خمســه  کتابخانــه ملــی پار
تعــداد  نقــاش و  نــگاره و تصویــر اســت. دربــاره  مذکــور دارای 63 
گمانه هــای مختلفــی وجــود دارد؛ ولــی نــام آقابهــرام  نقاشــان نســخه، 
ــام  ــده شــده و ن ــگاره آن خوان افشــار و بهرام قلــی افشــار در ذیــل دو ن
کــم وقــت شوشــتر، قاســم علی  بانــی و ســفارش دهنده آن نیــز، حا

ســلطان، در نســخه آمــده اســت.
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در ادامــه ســید مهــدی حســینی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، 
کوتــاه دربــاره اصــل نســخه بــه تشــریح ادوار نگارگــری  بــا اشــاره ای 
ــار ارزشــمند  گنجــوی یکــی از آث گفــت: خمســه نظامــی  پرداخــت و 
کــه بــر پایــه آن، آثــار ادبــی و هنــری بســیاری  ادب فارســی اســت 
کــه بــه  خلــق شــده اند. بعــد از شــاهنامه فردوســی، مهم تریــن متنــی 
بیشــترین دفعــات خوش نویســی و نگارگــری شــده اســت، خمســه 
گنجــوی از شــعرای نامــدار قــرن ششــم  نظامــی اثــر حکیــم نظامــی 

ــت. ــری اس ــری قم هج

کــه نگاره هــا را در نســخ  او در همیــن زمینــه ادامــه داد: هنگامــی 
کــه بعضــی از نگاره هــا  مختلــف بررســی می کنیــم، متوجــه می شــویم 
معــراج  نــگاره  مثــال  به عنــوان  شــده اند؛  تکــرار  مختلــف  ادوار  در 
کــرم)ص(، در دوره ایلخانــی در معراج نامــه احمــد  حضــرت رســول ا
یــخ خواجــه رشــیدالدین )بخــش مربــوط بــه  موســی یــا جامع التوار
قصص االنبیــاء(؛ در دوره مکتــب شــیراز 2 در خاوران نامــه؛ در دوره 
فالنامــه  و در دوره صفــوی در  تیمــوری در معراج نامــه  شــاهرخی؛ 
شاه طهماســبی، بــا نگاه هــای مخصــوص بــه هــر دوره تکــرار شــده 

اســت.

گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر، دربــاره  عضــو 
گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان )968 �.ق(  نســخه خمســه نظامــی 
کتــاب صحبتــی بــه میــان نیامــده  گفــت: دربــاره خوش نویســی ایــن 
امــا در بعضــی از نگاره هــا نام هایــی از نگارگــران بــه چشــم می خــورد. 
ــل قیــاس  ــا دیگــر نســخ قاب گرچــه ایــن نســخه از لحــاظ نگارگــری ب ا

یــخ نگارگــری مــا نقــش بســیار مؤثــر داشــته اســت. نیســت، در تار

و  پرداخــت  واژه هــا  از  بعضــی  نقــد  بــه  پایــان ســخنان خــود  در  او 
کتــاب نقــد و بررســی  کــه در  کــرد: بعضــی از واژه هایــی  خاطرنشــان 
بــه  �.ق(   968( ســلطان  قاســم علی  گنجــه ای؛  نظامــی  خمســه 
واژه هــای  از  اســت  کــه ضــروری  بایــد اصــاح شــود؛ چرا رفتــه  کار 
بــه جــای  تخصصــی در هــر زبــان اســتفاده شــود؛ به عنــوان مثــال 
واژه »کادر« از »جــدول«، بــه جــای واژه »پــان« از »طــرح بنیادیــن«، 
بــه جــای واژه »بالکــن« از »اشــکوب« یــا »باالخانــه«، بــه جــای واژه 

»عمامــه« از »دســتار«، بــه جــای واژه »ســمبلیک« از »نمادیــن« بایــد 
کــه  اســتفاده شــود؛ یــا اینکــه بــه جــای »تنبــور« نوشــته شــده »طنبــور« 

گیــرد. ــرار  ــد نظــر ق ــد مــورد تجدی ــز بای ایــن نی

خارجــی  منابــع  از  اســتفاده نکردن  وارد،  ایــرادات  از  دیگــر  یکــی 
جاهــا  از  بعضــی  در  کــه  تایپــی  اشــتباهات  همچنیــن  اســت. 
مشــاهده می شــود و بایــد در چاپ هــای بعــدی اصــاح شــود. امــا 
اطاعاتــی  دارای  کتــاب  ایــن  مذکــور،  اصاحــات  از  صرف نظــر 
و  هنرجویــان  بــرای  غنــی  منبعــی  می توانــد  کــه  اســت  ارزشــمند 

باشــد. پژوهشــگران 

کبــر ایرانــی، مدیرعامــل مؤسســه پژوهشــی  در ادامــه ایــن نشســت، ا
میــراث مکتــوب، دربــاره فعالیت هــای مؤسســه میــراث مکتــوب 
مؤسســه  فعالیت هــای  بیشــتر  گفــت:  نظامی شناســی،  حــوزه  در 
و  متن پژوهــی  متن شناســی،  حــوزه  در  مکتــوب  میــراث  پژوهشــی 
نظامــی  خمســه  چهارجلــدی  مجموعــه  اســت.  متــون  تصحیــح 
مؤسســه  نفیــس  کارهــای  اولیــن  جــزو  کردیــم،  منتشــر  اخیــرًا  کــه 
ــوری  کار آن ط ــرد و  ک ــورد  ــا برخ کرون ــاع  ــه اوض ــفانه ب ــه متأس ک ــت  اس
کــه شایســته بــود و مــا می خواســتیم، بــه انجــام نرســید؛ ولــی تجربــه 
خمســه  از  اثــر  بیســت  حــدود  برنامــه ای،  طبــق  مــا  بــود.  جالبــی 
ی  کــه دنبالــه رو کســانی را  نظامــی، نظامی شناســی و آثــار مربــوط بــه 
نظامــی بودنــد در دســتورکار مؤسســه قــرار دادیــم؛ حتــی فهرســت 
کتاب شناســی بعضــی از ایــن خمســه ها هــم، در داخــل و شــبه قاره 
کشــورهای آســیای مرکــزی انجــام شــده و یــا در  و ماوراءالنهــر و حــوزه 

حــال انجــام اســت.

ایــن پژوهشــگر فلســفه و فرهنــگ اســامی، در ادامــه ســخنان خــود 
کــه در راه چــاپ و انتشــار آن  تی  کتــاب مذکــور و مشــکا بــه معرفــی 
کار نظامی شناســی پــروژه ای  گفــت: ایــن  بــه وجــود آمــد پرداخــت و 
کــه بــا همــکاری مؤسســه فرهنگــی حکیــم نظامــی تبریــز شــروع  اســت 
شــد. در ایــن پــروژه قــرار بــود بــا تیــراژ دوهــزار و بــا همــکاری دو ناشــر 
کنیــم، ولــی بــه دلیــل  دیگــر، چهــار اثــر را به صــورت افســت چــاپ 
گرانــی ارز و مســائل دیگــر ناچــار شــدیم بــرای انجــام  مشــکات و 



40

13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

کنیــم. کتــاب را به صــورت دیجیتــال منتشــر  تعهــد خــود، 

ایرانــی بــه تشــریح بعضــی از نســخه های خمســه نظامــی چاپ شــده 
در میــراث مکتــوب پرداخــت و ادامــه داد: اولیــن نســخه منتشرشــده 
یــس  کتابخانــه ملــی پار از میــراث مکتــوب، مربــوط بــه نســخه 985 
بــا مقدمــه ای شــصت تــا هفتــاد صفحــه ای از علــی صفری آق قلعــه، 
کــه ایــن اثــر ســه نــگاره و پنــج  نسخه شــناس و پژوهشــگر، اســت 
قطعــه دارد و در دســتگاه ســلطان حســین انجــام شــد. نســخه دیگــر 
ــه خــط ازهــر  کــه ایــن نســخه مصــور ب خسرووشــیرین نظامــی اســت 
کتابخانــه منچســتر انگلســتان  تبریــزی در ســده نهــم اســت و در 
نگهــداری می شــود و جــزو آثــار مکتــب هنــری تبریــز اســت. ســومین 
میرزایی مهــر  آقــای  کــه  اســت  کاری  همیــن  منتشرشــده،  نســخه 
کتــاب، از نظــر  کــه حــدود هفتــاد نــگاره دارد و ایــن  انجــام دادنــد 

کیفیت تــر و قابل قبول تــر و قابــل اســتفاده تر اســت. توصیــف بــا 

کتــاب نقــد و بررســی  او در پایــان ســخنان خــود بــه توضیــح دربــاره 
نگاره هــای خمســه نظامی گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان )968 �.ق( 
و توضیحــات  گفــت: نسخه شناســی و خط شناســی  و  پرداخــت 
و  اســت  میزایی مهــر  کار  ویژگی هــای  جــزو  نــگاره  هــر  دربــاره 
یــم  امیدوار و  شــده  چــاپ  شایســته ای  به طــور  کار  خوشــبختانه 
کتاب هــا را به صــورت افســت چــاپ  بتوانیــم در شــرایط بهتــری ایــن 
جــزو  خمســه  آثــار  اســت.  ارزشــمند  مجموعــه ای  کــه  زیرا کنیــم؛ 
ــته  ــق داش ــم توفی ی ــت و امیدوار ــران اس ــر ای ــگ و هن ــارات فرهن افتخ
کــه بــه ایــن صــورت شناســایی  باشــیم تــا حــدود بیســت اثــری را 

کنیــم. منتشــر  آینــده،  در  مشــارکت ها  مجموعــه  در  شــده اند، 

در ادامــه ایــن نشســت مجــازی، بهمــن نامورمطلــق، دبیــر همایــش 
علمــی خمســه نگاری فرهنگســتان هنــر، از دیگــر ســخنرانان ایــن 
کتــاب  ــه تقدیــر و سپاســگزاری از عوامــل انتشــار  کــه ب ــود  نشســت ب
کتــاب صحبــت  گفــت: نخســت دربــاره خــود  مذکــور پرداخــت و 
بررســی  و  نقــد  عنــوان  بــا  کتابــی  چــاپ  بــه  راجــع  گــر  ا می کنــم؛ 
گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان صحبــت  نگاره هــای خمســه نظامــی 
کــه در شــکل دادن بــه  کســانی  کنیــم از همــه  کنیــم، اول بایــد تشــکر 
کتــاب و چــاپ و نقــد کتــاب زحمــت کشــیدند و ایــن موقعیــت را بــه 
گم شــده های فرهنــگ خودمــان را پیــدا  کــه مــا یکــی از  وجــود آوردنــد 
کنیــم و در اختیــار عاقه منــدان قــرار دهیــم و دوبــاره ایــن فرهنــگ 
کم کــم  گــر  کــه ایــن آثــار ا یــم و چه بســا  ازدســت رفته را بــه دســت بیاور

چــاپ شــوند، هویــت مســتقل مــا را شــکل می دهنــد.

گفــت:  کتــاب پرداخــت و  او در ادامــه ســخنان خــود بــه شــرح ایــن 
کنیــم. اول  ــر را بررســی  ــه مختلــف ایــن اث مــا می توانیــم در چهــار الی

الیــه شــعری آن اســت. دوم الیــه نــگاره و خوش نویســی اســت؛ یعنــی 
کــه حــدود چهارصــد ســال بعــد نوشــته شــده اســت. الیــه  چیــزی 
کــه امــروز رونمایــی  شــد. و الیــه چهــارم  کتابــی اســت  ســوم، همیــن 
ســعی  مــن  و  اســت  میرزایی مهــر  آقــای  نقدهــای  و  توضیحــات 

ــم. کن ــدا  ــم ج ــه را از ه ــار الی ــن چه ــم ای می کن

دبیــر علمــی همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در 
کنــون مــورد پژوهــش  کــه تا هنــر« بــه شــرح نگاره هــای خمســه نظامــی 
ــگاره،  ــرار داده اســت، پرداخــت و ادامــه داد: مخزن االســرار پنــج ن ق
خسرووشــیرین دوازده نــگاره، لیلی ومجنــون ده نــگاره، هفت پیکــر 
دارد.  نــگاره  پنــج  اقبال نامــه  و  نــگاره، شــرف نامه چهــارده  هفــده 
بســامد ایــن نگاره هــا را از نظــر موضوعــی، داســتانی و روایــی بررســی 
کــردم. نــوزده نــگاره بــه داســتان اســکندر، هجــده نــگاره بــه داســتان 
گــور، دوازده نــگاره بــه داســتان خسرووشــیرین، و ده نــگاره بــه  بهــرام 
یــک  هــم  مخزن االســرار  می شــود.  مربــوط  لیلی ومجنــون  داســتان 
نــگاره ســلیمان، یــک نــگاره انوشــیروان و یــک نــگاره فریــدون دارد.

فرشــچیان  اســتاد  ایرانــی  ــــ  اســامی  هنرهــای  دانشــگاه  رئیــس 
بســامد موضوعــی نگاره هــای خمســه نظامــی  بــه شــرح  ادامــه  در 
کــه بگویــم  گفــت: قصــدم از ایــن تقســیم بندی ایــن بــود  پرداخــت و 
بســامد  اســت.  اســکندر  داســتان  بــه  متعلــق  نگاره هــا  بیشــترین 
داســتان  انــدازه  بــه  داســتان ها  بقیــه  از  کــدام  هیــچ  نگاره هــای 
کــه در جاهایــی، بیــن  اســکندر نیســت. نکتــه دیگــر ایــن اســت 
ارتباطــی  تصویــری،  نشــانه ای  نظــام  و  کامــی  نشــانه ای  نظــام 
کاخ  نمی بینیــم؛ ازجملــه وقتــی در هفت پیکــر راجــع بــه بهــرام در 
کامــی  کــه تصویــر و نظــام  خورنــق صحبــت می شــود، می بینیــم 
ــط  ــم توس ــدن جام ج ــاره دی ــت درب ــه صحب ک ــی  ــا وقت ــد و ی ــرق دارن ف
اســکندر اســت، بــاز نقــاش مــا را ناامیــد می کنــد. بعضــی جاهــا نیــز 
نظــام نوشــتاری و خوش نویســی بــر خــوِد اصــل نــگاره می چربــد و 

گاهــی نظــام تصویــری غلبــه دارد. و  غلبــه می کنــد 

آخریــن  کتــاب،  مؤلــف  و  پژوهشــگر  میرزایی مهــر،  علی اصغــر 
کــه ســخنان خــود را بــا ابیاتــی از  ســخنران ایــن نشســت علمــی بــود 
کتــاب منبعــی بــرای دانشــجویان و  گفــت: ایــن  کــرد و  نظامــی آغــاز 
کــه بتواننــد در شــاخه های مختلــف، بررســی و  پژوهشــگران اســت 
ــای  گران به ــه  گنجین ــه  ــخه ای ب ــر نس ــال حاض ــد. در ح کنن ــق  تحقی
کان تــر  نســخه های مــا اضافــه شــد؛ پــس مــا می توانیــم بــه مباحــث 
بــه  مربــوط  نگاره هــای  تعــداد  بایــد  چــرا  اینکــه  مثــل  و  فرهنگــی 

یــم. اســکندر بیشــتر باشــد، بپرداز

دربــاره  بیشــتری  توضیــح  در  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه  دانشــیار 
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مقدمــه  خــود  در  کــه  همچنــان  نســخه  ایــن  شــد:  یــادآور  کتــاب 
مبســوطش آمــده، شــاهانه و ســلطنتی نیســت و اصــًا زمانــی تولیــد 
ــود؛ یعنــی  کــه شاه طهماســب از هنــر و هنرمنــدان دل بریــده ب شــده 
نقاشــی  یــخ  تار نظــر  یخــی  از  تار مقطــع  ایــن  البتــه  968ق.  ســال 
کــز  بایــد بررســی شــود؛ یعنــی ایــن دوره از لحــاظ شــرایط عمومــی مرا
چــه  کتاب آرایــی  ســابقه  بــا  شــهرهایی  و  هنــر،  حامیــان  هنــری، 

داشــت؟ موقعیتــی 

بــه روزگار خــودش نســخه ای فوق العــاده اســت.  اثــر نســبت  ایــن 
آن  امتیــاز  از  نه فقــط  نیســت،  ســلطنتی  نســخه  ایــن  اینکــه 
کتاب آرایــی  کــز درجــه دو  نمی کاهــد، بلکــه آن را بــرای مطالعــه مرا
کــه  کتابــی هم طــراز ایــن اثــر  کامــًا شــاخص می کنــد. بایــد بگویــم  مــا 

می شناســم. به نــدرت  باشــد،  محلــی  تولیــدات  بــه  مربــوط 

کــز محلــی  کتــاب ســپس دربــاره ارزش مرا مؤلــف و پژوهشــگر ایــن 
توبــه  از  بعــد  می گوییــم  مــا  گفــت:  و  داد  توضیــح  کتاب آرایــی 
رفــت.  حاشــیه  بــه  کم کــم  کتاب آرایــی  دیگــر  شاه طهماســب، 

این گونــه  کــه  می دهــد  نشــان  ارزشــمندی،  نســخه  چنیــن  وجــود 
هــم نیســت. بــا به حاشــیه رفتِن شــاه، بــاز ایــن هنــر ادامــه داشــته 
گذشــته،  کــه در ســه ســده  اســت. ایــن هنــر بــه همــت آن بزرگانــی 
ــات  ــاِن والی ــال، والی ــتان، ُعم ــناختند، هنردوس ــینه آن را می ش پیش
کثــرت  کــز محلــی اتفاقــًا  کــه توبــه نکــرده بودنــد، در مرا و شــاهزادگانی 

می کنــد. پیــدا 

توبــه  بــا  می کنــم  گمــان  کــرد:  اضافــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  او 
کتاب آرایــی همچــون الماســی ُخــرد و پخــش  شاه طهماســب، هنــر 
کــش در شــهرهای مختلــف می درخشــد.  می شــود و ذره هــای تابنا
کتــاب خمســه مــورد نظــر  یکــی از آن شــراره های درخشــان همیــن 
کــه خوشــبختانه بــه همــت مؤسســه میــراث مکتــوب چــاپ  اســت 
ــه دســت مخاطبــان عاقه منــد  کــه ب و منتشــر شــده و آرزو می کنیــم 
کیفیــت در مقایســه  کیفیــت نگاره هــا را ببیننــد. ایــن  برســد و آنهــا 
بــا خمســه شاه طهماســبی چنــدان شــاخص نیســت، امــا یادمــان 
فــرد  اثــر، دیگــر از حمایت هــای  ایــن  کــه هنرمنــدان خالــق  باشــد 
امکانــات  تنهــا  و  نبودنــد  برخــوردار  خاصــی مثــل شاه طهماســب 

کــم محلــی را در اختیــار داشــتند. یــک حا

کتابخانه ملی پاریس


